
मा. मंत्रिमंडळाने त्रि.15/12/2021 रोजीच्या 
बठैकीत त्रिलले्या सधुात्ररत त्रनर्णयानुसार 
पिभरतीसाठी घेण्यात येर्ाऱ्या पत्ररक्षेसाठी सध्या 
असलले्या OMR Vendor कंपनयांच े पॅनल 
स्थत्रित कररे्बाबत.  

 
महाराष्ट्र शासन 

सामानय प्रशासन त्रिभाि (मात्रहती तंिज्ञान), 
शासन त्रनर्णय क्रमाकं : मातंस-ं2022/प्र.क्र.01/स-े2/39, 

 मािाम कामा मािण, हुतात्मा राजिुरु चौक, 
मंिालय, मंुबई 400 032 

त्रिनांक :  18 जानेिारी, 2022 
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              /13-अ, त्रि. 11 माचण, 2015 

2) शासन त्रनर्णय, सामानय प्रशासन त्रिभाि क्र.मातंस-088/27/2016-DIR IT(MH),  
   त्रि. 19 सप्टेंबर, 2017  
3) शासन पत्ररपिक, सामानय प्रशासन त्रिभाि क्र.प्रात्रनम-1218/प्र.क्र.27/13-अ,  
    त्रि. 14 माचण,2018 
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2021 

8) साप्रत्रि (मातं), शासन त्रनर्णय क्र. मातंसं-2020/प्र.क्र.11/स-े2/39, त्रि.04 माचण, 2021 

9) शासन पत्ररपिक, सा.प्र.त्रि., क्र.प्रात्रनम-1221/प्र.क्र.05/13-अ, त्रि. 22 एत्रप्रल, 2021 
 

प्रस्तािना :- 

भतूपिूण िुय्यम सेिा त्रनिड मंडळाच्या अखत्यारीतील त्ररक्त पिांची पिभरती कररे्, पत्ररक्षा प्रत्रकयाची 
कायणपध्िती  ठरत्रिरे् हा त्रिषय मात्रहती तंिज्ञानशी संबतं्रधत नाही. परंतु िषण 2016 मध्ये भतूपिूण महाराष्ट्र िुय्यम 
सेिा त्रनिड मंडळ आत्रर् प्रािेत्रशक सेिा त्रनिड मंडळ यांच्या अखत्यारीत असलेल्या तसचे त्रित्रिध 
त्रिभािांच्या/महामंडळांच्या/ प्रािेत्रशक मंडळांच्या, इत्यािी त्ररक्त पिाचं्या भरती संिभातील परीक्षा ऑफलाईन 
ओएमआर पद्धतीने न घेता ऑनलाइन संिर्काद्वारे घेण्याचे ठरले. त्यासंिभात तत्कालीन  मा. मुख्यमंिी 
महोियांच्या अध्यक्षतेखाली त्रिनांक 25 एत्रप्रल 2016 रोजी बठैक आयोत्रजत करण्यात आली. सिर बठैकीत 
माननीय मुख्यमंिी महोियानंी उपरोक्त नमूि त्रित्रिध त्रिभािांच्या ऑनलाइन परीक्षते तांत्रिक बाब अंतभूणत 
असल्यामुळे ऑनलाइन परीक्षेसाठी मात्रहती तंिज्ञान सचंालनालय कायणपद्धती सुरू करील तथा त्यासाठी 
महापोटणल त्रनमार् करील असे आिेश त्रिले.  त्यानुसार महाआयटी माफण त महापोटणल त्रिकत्रसत करण्यात आले 
ि त्याद्वारे महाआयटी माफण त काही त्रिभािांच्या परीक्षा घेण्यातही आल्या. परंत ु सिर परीक्षाचंी व्याप्ती ि  
आिाका पाहता तथा महाआयटीकडे उपलब्ध असलेले अपरेु मनुष्ट्यबळ पाहता महाआयटीने सिर परीक्षा 
ऑनलाईन घेण्यास असमथणता िशणत्रिली. त्यामुळे सिर परीक्षा ऑफलाइन OMR पद्धतीने घेण्याकत्ररता 
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फेब्रिुारी, 2020 मध्ये सधुात्ररत परीक्षा पद्धती राबत्रिण्याचे ठरले. सिर पिे भतूपिूण िुय्यम सेिा त्रनिडमंडळाच्या 
कायणकक्षेतील पिे असल्यामुळे सामानय प्रशासन त्रिभािाकडून सुधात्ररत परीक्षा पद्धती राबत्रिण्याकत्ररता सा.प्र. 
त्रि. माफण त शासन त्रनर्णय, क्र. प्रात्रनमं 1220/प्र.क्र. 21/13-अ,  त्रि.17.08.2020 अनिये कायणपद्धती ि त्रनकष 
ठरत्रिण्यात आले.   

OMR पद्धतीने परीक्षा प्रत्रक्रया तंिज्ञानाशी त्रनित्रडत नसताना सुद्धा सामानय प्रशासन त्रिभािाच्या 
त्रनिेशाप्रमारे् OMR Vendor ची त्रनिड करण्यासंिभात कायणिाही MahalT माफण त करण्यात आली होती आत्रर् 
त्यानुसार OMR माफण त पत्ररक्षा घेण्याऱ्या कंपनयांचे पॅनेल त्रि. 24/12/2020 रोजीच्या उच्चात्रधकार सत्रमती ची 
मंजूरी घेिून या संिभात शासन पत्ररिक त्रि. 21/01/2021 आत्रर् त्रि. 04/03/2021  रोजी त्रनिणत्रमत करण्यात 
आले होते. 

 परंत,ु सिर OMR Vendor माफण त सुरु केलेल्या पत्ररक्षा पध्ितीबाबतही त्रित्रिध तक्रारी प्राप्त झाल्यामुळे 
तसेच त्रिधानमंडळाच्या त्रहिाळी अत्रधिशेनातही OMR Vendor त्रिरोधात तारांत्रकत प्रश्न, लक्षिधेी सचूना प्राप्त 
झाल्यामुळे राज्य मंत्रिमंडळाच्या बधुिार त्रि. 15/12/2021 च्या बठैकीत पिभरतीसाठी घेण्यात येर्ाऱ्या 
पत्ररक्षसेंिभात पढुीलप्रमारे् सधुात्ररत त्रनर्णय घेतलेला आहे :- 

  “पिभरतीसाठी घेण्यात येर्ाऱ्या पत्ररक्षसेाठी सध्या असलले्या कंपनयांचे पनॅल स्थत्रित करण्यात येत 
आहे. तसेच पिभरतीसाठी यापढेु होर्ाऱ्या परीक्षा TCS, IBPS, MKCL यांच्या माध्यमातून घेण्यासाठी 
आिश्यक ती कायणिाही करािी.” 

 भतूपिूण महाराष्ट्र िुय्यम सेिा त्रनिड मंडळ आत्रर् प्रािेत्रशक सेिा त्रनिड मंडळ यांच्या अखत्यारीतील 
पिांची पिभरती ही सामानय प्रशासन त्रिभािाच्या अखत्यात्ररतील बाब असल्यामुळे राज्य मंत्रिमंडळाने उपरोक्त 
त्रनिेशानुसार अपर मुख्य सत्रचि (सा.प्र.त्रि.-सेिा) यानंा कायणिाही करण्याचे त्रनिेश त्रिलेले आहेत.  

मा. मंत्रिमंडळाने पिभरतीसाठी घेण्यात येर्ाऱ्या पत्ररक्षेसाठी सध्या असलेल्या कंपनयाचं ेपॅनल स्थत्रित 
करण्यात येत आहे, असा त्रनर्णय घेतला आहे. त्यामुळे पढुील बाब शासनाच्या त्रिचाराधीन होती.   

शासन त्रनर्णय - 

राज्य मंत्रिमंडळाच्या बधुिार त्रि. 15/12/2021 च्या बठैकीत मा. मंत्रिमंडळाने पिभरतीसाठी घेण्यात 
येर्ाऱ्या पत्ररक्षसेाठी सध्या असलेल्या कंपनयांच ेपनॅल स्थत्रित करण्यात येत आहे, असा त्रनर्णय घेतलेला आहे.  
सिर त्रनर्णयानुसार यापिूी त्रनिणत्रमत केलेले OMR Vendor च्या  Empanelment बाबतचे संिभण क्र. 7 ि 8 
येथील शासन त्रनर्णय क्र. मातंसं-2020/प्र.क्र.11/स-े2/39, त्रि.21/01/2021 आत्रर् शासन त्रनर्णय क्र. मातंस-ं
2020/प्र.क्र.11/स-े2/39, त्रि.04/03/2021 हे सिर शासन त्रनर्णयानिये स्थत्रित करण्यात येत आहेत. यानंतर 
पिभरतीसंिभातील कोर्तीही पत्ररक्षा उक्त शासन त्रनर्णयानिये Empanelment केलेल्या OMR Vendors 
कडून घेण्यात येऊ नये.   

2. मा. मंिीमंडळाने TCS, IBPS आत्रर् MKCL यांच्याकडून पिभरतीसाठी यापढेु होर्ाऱ्या पत्ररक्षा 
घेण्याची कायणिाही करण्याच्या संिभात त्रनिेश त्रिलेले आहेत. त्यानुषंिाने स्ितंि आिेश सामान य प्रशासन 
त्रिभािाकडून त्रनिणत्रमत करण्यात येतील.  
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3. त्रित्रिध त्रिभािांसाठी पत्ररक्षा पद्धती त्रनत्रचितत कररे्, अटी ि शती त्रनत्रचितत कररे् ि कायणपद्धती त्रनत्रचितत 
कररे् या सिण बाबी सामानय प्रशासन त्रिभािाशी त्रनिडीत असल्यामुळे संबतं्रधत त्रिभािांना सामानय प्रशासन 
त्रिभािांशी सल्लामसलत करुन त्यांच्या िरजनुेसार सिर बाबी अंत्रतम करता येतील. यापिूी िषण 2017 पयंत 
महाराष्ट्र लोकसेिा आयोिाच्या कायणकक्षेत नसलेल्या पिांची पिभरती OMR पध्ितीने करण्यात येत होती.  
तसेच सिर पिभरतीसाठी ऑनलाईन प्रिशे प्रत्रक्रया, परीक्षेच े त्रनकाल, तसेच त्रशफारस झालेल्या/ न 
झालेल्या उमेििाराचं्या याद्या संकेतस्थळािर जाहीर कररे्, इ. तथा परीक्षा शुल्क सामानय प्रशासन 
त्रिभािाच्या शासन पत्ररपिक क्रमांक प्रात्रनमं-1214/289/ (प्र.क्र. 108/14)/13-अ ,  त्रि. 11/03/2015 नुसार 
त्रित्रहत करण्यात आलेले आहेत.  सिर अटी / शती मध्ये कोर्तीही सधुारर्ा कराियाची झाल्यास याबाबत 
सामानय प्रशासन त्रिभािाकडून त्रनर्णय घेण्यात येईल.   

यापढुील पि भरती पत्ररक्षा संिभातील आिेश सामानय प्रशासन त्रिभािाकडून त्रनिणत्रमत करण्यात 
येतील. 

शासनाने िळेोिळेी ठरिून त्रिलेल्या त्रनिेशाचंी अंमलबजािर्ी ि सत्रनयंिर् करण्याची सिण जबाबिारी 
सिण सबंतं्रधत मंिालयीन प्रशासकीय त्रिभािाची राहील.  

सिर शासन त्रनर्णय सिण मंिालयीन त्रिभािांनी त्यांच्या अत्रधपत्याखालील सिण क्षिेीय कायालयांच्या 
त्रनिशणनास आर्ािा. 

सिर शासन त्रनर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळािर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संकेताकं 202201181323077511 असा आहे. हा आिेश डीजीटल स्िाक्षरीने 
सांक्षात्रकत करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आिेशानुसार ि नािाने. 

 

             ( लक्ष्मर् त्रि.साितं )               
      अिर सत्रचि, महाराष्ट्र शासन 

        प्रत, 

1) मा. मुख्य सत्रचि, महाराष्ट्र शासन 
2) मा. राज्यपालांच ेसत्रचि, 
3) मा.मुख्यमंिी यांच ेप्रधान सत्रचि, 
4) मा. उप मुख्यमंिी याचंे सत्रचि, 
5) शासनाचे सिण अपर मुख्य सत्रचि/प्रधान सत्रचि/सत्रचि, 
6) प्रधान सत्रचि,महाराष्ट्र त्रिधान मंडळ सत्रचिालय, 
7) प्रबधंक,उच्च नयायालय (मुळ शाखा) मंुबई, 
8) प्रबधंक, उच्च नयायालय (अत्रपल शाखा) मंुबई, 
9) प्रबधंक, लोकायकु्त ि उपलोकायकु्त यांच ेकायालय, मंुबई, 
10)   सत्रचि, महाराष्ट्र लोकसेिा आयोि, मंुबई, 
11)   महालेखापाल 1/2 लेखा ि अनुज्ञेयता, महाराष्ट्र, मंुबई/नािपरू, 

http://www.maharashtra.gov.in/
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12)   महालेखापाल 1/2 लेखा ि परीक्षा, महाराष्ट्र, मंुबई/नािपरू, 
13)   पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मंुबई, 
14)   सिण पोलीस आयुक्त, 
15)   सिण त्रिभािीय आयकु्त, 
16)   सिण त्रजल्हात्रधकारी, 
17)   सिण त्रजल्हा कोषािार अत्रधकारी, महाराष्ट्र राज्य, 
18)    अत्रधिान ि लेखात्रधकारी, मंुबई, 
19)    सिण त्रजल्हा पत्ररषिांचे मुख्य कायणकारी अत्रधकारी, 
20)    सिण निरपात्रलका/पत्ररषिाचंे मुख्यात्रधकारी, 
21)    व्यिस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र मात्रहती तंिज्ञान महामंडळ मयात्रित, 
22)    सिण मंिालयीन त्रिभाि, 
23)    महासंचालक, मात्रहती ि जनसंपकण  संचालनालय, मंुबई. 
24) मुख्य पत्ररचालन अत्रधकारी, ॲपटेक त्रलत्रमटेड (Aptech Limited) 
25)  मुख्य पत्ररचालन अत्रधकारी, जीए सॉफ्टिअेर टेक्नॉलोजी प्रायव्हेट त्रलत्रमटेड (GA Software 

Technologies Pvt Ltd.) 
26)    मुख्य पत्ररचालन अत्रधकारी, जींजर  िबे  प्रायव्हेट त्रलत्रमटेड (Ginger Webs Pvt Ltd.) 
27)  मुख्य पत्ररचालन अत्रधकारी, मेटा-आय  टेक्नॉलोजी प्रायव्हेट त्रलत्रमटेड (META-I 

Technologies Pvt Ltd.) 
28)   मुख्य पत्ररचालन अत्रधकारी, नयास कम्यूत्रनकेशन प्रा.त्रल. कंपनी  
29)    मंिालय मध्यिती गं्रथालय, मंिालय, मंुबई (2प्रती) 
30)    त्रनिडनस्ती - का. 39 (2). 
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